
DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD 

 

1. Disciplinární řád je vnitřním předpisem klubu AST. Úkolem klubu je určit normy pro 

správnou činnost všech subjektů klubu a při jejich porušení zjednat nápravu. Pro 

řešení těchto porušení byl klubem vydán Disciplinární řád, jehož účelem je objektivní 

posouzení míry provinění a spravedlivé postihnutí provinilých členů. Za tím účelem je 

také členskou schůzí volena Disciplinární a revizní komise. 

  

2. Disciplinárního provinění se dopustí člen klubu nebo osoba, se kterou má klub 

podepsanou smlouvu o poskytování chovatelského servisu, který poruší stanovy či 

vnitřní předpisy klubu, neplní povinnosti člena klubu, poruší řády ČMKU či FCI, nebo 

bude narušovat dobré soužití v klubu.  

 

3. Podnětem pro zahájení disciplinárního řízení může být vlastní zjištění členů komise, 

oznámení člena klubu, jiné kynologické organizace, informace zveřejněná ve 

sdělovacích prostředcích nebo na sociálních sítích, či jiný podobný způsob. 

 

4. Disciplinární řízení zahájí předseda disciplinární komise (dále jen „předseda“) tím, že 

předvolá dotčeného člena klubu, proti kterému je vedeno disciplinární řízení, 

doporučeným dopisem odeslaným na kontaktní adresu evidovanou u matrikáře 

klubu. V něm ho informuje o předmětu zahájení disciplinárního řízení, o termínu, kdy 

je předvolán k jednání před disciplinární komisi a vyzve dotčeného člena klubu 

k doložení písemné argumentace v rámci daného disciplinárního řízení. Termín 

jednání musí být nejméně 21 dní po datu odeslání předvolání. Pokud se dotčený člen 

nemůže ze závažného důvodu účastnit jednání, požádá předsedu o změnu termínu 

nebo o jednání bez jeho přítomnosti. V případě, že se dotčený člen nedostaví na 

jednání bez omluvy, bude rozhodnuto v jeho nepřítomnosti. O uděleném 

disciplinárním opatření rozhodnou členové disciplinární komise s přihlédnutím 

k závažnosti provinění. Pokud v průběhu jednání zjistí, že potřebují doplnit další 

informace pro své rozhodnutí, může předseda zastavit jednání a stanovit nový 

termín. Celková délka disciplinárního řízení by neměla překročit 90 dní od jeho 

zahájení mimo odůvodněné případy.  

Disciplinární komise před vydáním rozhodnutí uskuteční všechny úkony potřebné ke 

zjištění objektivní pravdy – tzn. zjištění skutečností svědčících proti i ve prospěch 

konání dotčeného člena. Z rozhodnutí o uložení disciplinárního opatření musí být 

zřejmé, na základě jakého neanonymního podnětu bylo vydáno, jakými důkazy byl 

podnět podložen a jakým druhem závažnosti byla disciplinární komise vedena při 

ukládání disciplinárního opatření. Rozhodnutí musí obsahovat jméno a příjmení člena 

spolku, který se zaviněného jednání dopustil a popis zaviněného porušení členských 

povinností. 

 



5. Dotčený člen je o uděleném disciplinárním opatření neprodleně informován 

předsedou osobně při jednání nebo doporučeným dopisem. Ze všech jednání je 

vytvořen zápis, který podepíší přítomní členové disciplinární komise a předseda ho 

předá matrikáři klubu k uložení do archivu klubu. Pokud skončí disciplinární řízení 

udělením disciplinárního opatření, může disciplinární komise připsat dotčenému 

členovi k úhradě všechny prostředky, které klub musel vynaložit v souvislosti 

s disciplinárním řízením. 

 

6. Dotčený člen má právo se odvolat k výboru klubu, lhůta pro odvolání je 15 dní ode 

dne oznámení (doručení) disciplinárního opatření. Odvolání musí být odesláno 

doporučeným dopisem předsedovi klubu. Odvolání je podáno včas tehdy, pokud bylo 

v lhůtě pro odvolání podáno k poštovní přepravě. Výbor klubu může disciplinární 

opatření pouze zmírnit, rozhodnutí o zmírnění musí být jednomyslné. Včasné 

odvolání má odkladný účinek. 

 

7. Typ disciplinární opatření: 

a) Napomenutí 

b) Písemné napomenutí zveřejněné na webových stránkách klubu AST 

c) Pokuta - maximální možná výše udělené pokuty je 20 000 Kč za jedno 

provinění 

d) Zákaz chovatelské činnosti včetně zákazu účasti na akcích klubu (netýká se 

členské schůze) - dočasný i trvalý. Zákaz chovu může být vydán i na všechny 

jedince plemene AST, kteří jsou nebo byli (v období od spáchání provinění do 

konce disciplinárního řízení) v majetku nebo spolumajitelství osoby, která 

provinění spáchala.  

e) Vyloučení z klubu 

Disciplinární opatření mohou být i kombinována, výjimkou je napomenutí, které nelze 

uložit současně s pokutou. Od disciplinárního opatření lze však také upustit, jestliže 

lze důvodně očekávat, že již samotné projednání věci před revizní a disciplinární 

komisí postačí k nápravě.  

 

8. O všech udělených disciplinárních opatřeních jsou informováni členové klubu na 

členské schůzi včetně uvedení jména člena, kterému bylo uděleno. 

 

9. Člen klubu, proti kterému bylo zahájeno disciplinární řízení, nesmí do jeho ukončení 

vykonávat žádnou funkci v klubu, ani do ní být volen. 

 

10. Vyloučený člen klubu může být znovu přijat za člena klubu nejdříve pět let po 

ukončení disciplinárního řízení, pokud jeho písemnou žádost o přijetí schválí členská 

schůze klubu. Po dobu vyloučení s ním nesmí být podepsána smlouva o poskytování 

chovatelského servisu, ani se nesmí účastnit akcí pořádaných klubem. 



 

11. Promlčecí lhůta pro disciplinární provinění je 5 let a přerušuje se zahájením 

disciplinárního řízení. 

 

12. V případě, že se disciplinárního provinění dopustí člen disciplinární a revizní komise 

nebo jeho osoba blízká dle definice občanského zákoníku, je v disciplinárním řízení 

nahrazen členem výboru klubu, kterého jednomyslně zvolí výbor klubu. 

 

 


